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Alle informatie die je nodig hebt om in contact
te komen met het onderwijs/bedrijfsleven in het
Rotterdam Makers District hebben wij handig
bij elkaar gebracht in deze Wegwijzer. Met als
doel dat een hoop zoekwerk en van het bekende
kastje naar de muur, je wordt bespaard.
Het programmabureau RDM Rotterdam is van
mening, dat meerwaarde voor het vestigen van
je bedrijf op RDM niet (alleen) zit in het huren
van kantoor- en/of bedrijfsruimte. Het is vooral
het innovatieve klimaat tussen het onderwijs en
het bedrijfsleven, dat samenwerking stimuleert
en versterkt. En dat juist hierdoor innovaties
versnellen. Het mooie op RDM is dat wat in jouw
bedrijf wordt verzonnen, vaak door studenten
of een ander bedrijf kan worden uitgetest en in
elkaar gezet. Alleen je moet wel de juiste weg
weten.

In deze Wegwijzer vind je alle antwoorden hoe
je in contact komt met het onderwijs en/of
andere bedrijven.
En vind je niet het antwoord waar je naar op
zoek bent? Zoek dan niet verder en laat ons
je helpen. Bel met de Innovation Connector,
Delian de Gier: 06 - 461 441 53.

Met innoverende groet,

Jouke Goslinga
Programmadirecteur RDM Rotterdam
Rotterdam Makers District

Mocht je een toevoeging hebben op deze Wegwijzer, deel het dan ook met ons. Deze Wegwijzer is een interactief document en updaten
we met enige regelmaat. Stuur een mailtje naar communicatie@rdmrotterdam.nl en we nemen het mee in een volgende versie.
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RDM ROTTERDAM
VORMT SAMEN MET M4H ROTTERDAM
HET ROTTERDAM MAKERS DISTRICT
RDM Rotterdam –
Tomorrow’s innovations applied today
RDM Rotterdam is het podium, proeftuin
én opleidingsinstituut voor technologische
vernieuwers. Waar vroeger beroemde schepen
als het stoomschip Rotterdam werden gebouwd, biedt de voormalige werf van de
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM)
nu plaats aan bedrijven, onderwijs en onderzoek. Hier werken onderwijs en bedrijfsleven
samen aan technische innovaties voor haven
& stad.
De kracht van RDM Rotterdam:
• jongeren enthousiast maken voor techniek;
• innovatie in de havenregio bevorderen;
• stad en haven verbinden.

Doorgroeien
Ruim tien jaar geleden stelde het Havenbedrijf
Rotterdam het RDM-terrein open voor technische innovaties. Met zestig bedrijven zit RDM
Rotterdam inmiddels zo goed als vol. Startups
groeien, bedrijven worden groot en hebben
op termijn meer ruimte nodig. Dit kan aan de

andere kant van de Maas in het MerweVierhavensgebied > M4H Rotterdam. Dit
gebied vormt samen met RDM Rotterdam
het Rotterdam Makers District. Hier kunnen
‘groeiers’, startende bedrijven en corporates
terecht en komt er nog meer ruimte voor
het werken aan technische innovaties voor
haven en stad.

1.1 | 	
M4H Rotterdam –
Toekomst in de maak
Het Merwe-Vierhavensgebied, M4H Rotterdam, is het noorderlijk havengebied in
het westen van Rotterdam en grenst aan
Schiedam. Het is zo groot als de binnenstad
van Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam
gaat hier samen met de gemeente Rotterdam
een nieuw woon-werk gebied van maken met
innovatieve maakindustrie, wonen, werken
en leren, en natuurlijk alle voorzieningen die
bij zo’n gebied passen.
Wat je hier zult zien, is niet een woonwijk
naast een bedrijventerrein of andersom.
Maar een gemengd gebied met wonen
en werken.

1.2 |
Rotterdam Makers District –
The future anchors here
Het Rotterdam Makers District is dé plek in
de regio voor de innovatieve maakindustrie.
Het Makers District biedt ruimte aan bedrijven
die werken aan innovatie voor haven & stad.
Deze industrie maakt producten met behulp
van nieuwe technieken zoals 3D-printen,
lasersnijden, robotica en experimenteert
met duurzame materialen. Geen massale
productie, maar op maat en klantgericht.
In het Makers District is letterlijk de ruimte
voor zulke experimentele productie. Hier kun
je van staal of beton grote objecten printen
voor bijvoorbeeld de maritieme industrie of
de bouw. Of met onderwaterdrones en automatisch bestuurde schepen te water laten
gaan. Hier ontwikkel je in vergisters nieuwe
biologische plastics voor de designindustrie.
Er zijn kades om een geproduceerde composietenbrug af te voeren of om de eerste
drijvende stadsboerderij ter wereld te ontwikkelen. Het Rotterdam Makers District is een
community van ondernemers en studenten
met slimme ideeën voor een betere wereld.
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2 | 	HET PROGRAMMABUREAU
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2.1 | 	
MAAK KENNIS MET HET TEAM
De spin in het web op RDM is het programmabureau. Hier komt alles samen. Hier kun je
altijd terecht met al je vragen. Of het nu gaat
over praktische vragen over je kavel/kantoor,
hoe we je bedrijf meer exposure kunnen geven
via onze social kanalen of juist de hulp van
de Innovation Connector bij het vinden van
funding, personeel, pilot projecten of juist
meer business.
Je vindt ons in het gebouw van de Medische
Dienst aan de Klinknagelstraat 2.

JOUKE GOSLINGA
PROGRAMMADIRECTEUR
jrj.goslinga@portofrotterdam.com
Tel: 06-13022813

‘Wat wij hier doen is de haven smoel
geven.’ Als enthousiast aanvoerder van
het team is Jouke, vanuit het Havenbedrijf Rotterdam, verantwoordelijk voor
het uitbouwen van RDM Rotterdam als
innovatie hotspot van de haven. Samen
met de onderwijsinstellingen maakt hij
jongeren enthousiast voor techniek en
bevordert samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.

DELIAN DE GIER
INNOVATOR CONNECTOR
dc.gier@portofrotterdam.com
Tel: 06- 46144153

‘Altijd op zoek naar de perfecte match.’
Verbinden, doorverwijzen, signaleren,
Delian kun je niet blijer maken dan de
juiste mensen met elkaar in contact te
brengen. Zodat er meer kennis gedeeld
wordt, innovaties versnellen en er meer
gedeelde successen komen. Nieuwsgierig
naar wat zij voor jou kan betekenen, kijk
op bladzijde 11.
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RENÉ SCHMITT

PETER BLOKDIJK

ANNEMIEKE DE VROED

BUSINESSMANAGER REAL ESTATE –
RDM & M4H
r.schmitt@portofrotterdam.com
Tel: 06- 11004699

PARKMANAGER & PREFFERED GUIDE
pl.blokdijk@portofrotterdam.com
Tel: 06-52852997

COÖRDINATOR RONDLEIDINGEN RDM & M4H
am.vroed@portofrotterdam.com
Tel: 010 -2524472

‘Innovatie en connectiviteit in gebouwen
super belangrijk.’ Voor René krijgt vastgoed pas echt waarde op het moment dat
(industriële) gebouwen en loodsen in het
Rotterdam Makers District zo worden
herontwikkeld, dat ze een magneet zijn
voor ondernemers in de innovatieve
maakindustrie.

‘De man die echt alles weet van RDM.’
Opgegroeid en nog altijd woonachtig
op Heijplaat is Peter onze wandelende
encyclopedie. Of het nu de minister
is, een buitenlandse handelsdelegatie
of een bezoeker, iedereen krijgt vol
enthousiasme te horen met welke innovaties we bezig zijn op RDM. Om vervolgens weer op zijn fiets te stappen en te
controleren of de huurders zich aan de
veiligheidsregels houden en het terrein
er nog netjes bij ligt.

‘Alle 6500 bezoekers een unieke rondleiding bezorgen.’ Voor Annemieke
is dit geen uitdaging of een doel op
zich, hospitality zit in haar genen. Van
iedere rondleiding maakt zij samen met
de gids(en) een innovatieve belevenis.
Ze verdeelt haar tijd tussen de Hogeschool Rotterdam RDM CoE en RDM
Rotterdam. Op dinsdag en donderdag is
Annemieke te vinden in het informatiecentrum.
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JENNY BOUTHOORN

GWENDY VINK

PATRICIA VAN BERGEIJK

OFFICE MANAGER
j.bouthoorn@portofrotterdam.com
Tel: 06-25015010

BUSINESSMANAGER REAL ESTATE –
HAVEN & RDM
cg.vink@portofrotterdam.com
Tel: 06-13503523

MARKETINGCOMMUNICATIE
p.bergeijk@portofrotterdam.com
Tel: 06-49251661

‘Iedereen een warm welkom.’
Jenny is de stralende lach in het informatiecentrum. Zij ontvangt alle gasten,
is het eerste aanspreekpunt voor onze
ondernemers in de Medische Dienst.
Zorgt dat alles optimaal reilt en zeilt,
dat Jouke overzicht houdt in zijn agenda
en ondersteunt het team met administratieve taken.

‘Alles voor een tevreden huurder.’
Of het nu gaat om de inrichting van je
huidige kantoor of kavel, uitbreiding op
RDM of in de haven, Gwendy adviseert
je vakkundig over het vestigingsproces,
randvoorwaarden als vergunningen
en voorzieningen, met als doel dat jij
optimaal kunt ondernemen.

‘Nieuwswaardige content deel het!’
Patricia is altijd op zoek naar nieuws
voor op de social media kanalen, houdt
de site up to date, organiseert borrels
en doet alle communicatie voor events
als het Future Flux Festival en Techmission010. Heb jij nieuws dat het delen
waard is met de RDM Community
of extern op de RDM kanalen, stuur
Patricia dan een e-mail en als het spoed
heeft, stuur een appje.
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3 | 	INNOVATION
CONNECTOR
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3.1 |
HET LOKET VOOR AL JE
MATCHMAKINGSVRAGEN
Bijzonder op RDM is de rol van de Innovation
Connector. De Innovation Connector is een
belangrijk verbindend element tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Delian de Gier helpt
bedrijven en het onderwijs in het Rotterdam
Makers District om elkaar sneller te vinden,
zodat er meer kennis gedeeld wordt, innovaties
versnellen en er meer gedeelde successen
komen. Ook maakt de Innovation Connector
verbinding met de partijen uit het Rotterdamse
ecosysteem en kent de juiste ingangen bij de
diverse onderwijsinstellingen voor stage- en
afstudeervraagstukken.

Matchmaking
Of het nu een vraag is van een ondernemer
of het onderwijs, alles draait uiteindelijk om
matchmaking. Delian kan jou met de juiste
persoon in contact brengen of het nu is voor
funding, talent scouten, stages, pilot project
of juist meer business.
Nieuwsgierig naar wat de Innovation
Connector voor jou kan betekenen?
Neem contact op met
Delian de Gier: 06 – 46 14 41 53
of via dc.gier@portofrotterdam.com.
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4 | SAMENWERKEN
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SAMENWERKEN MET
HET ONDERWIJS
Samenwerking tussen bedrijven, overheid en
kennisinstellingen wordt steeds belangrijker
om relevante kennis te ontwikkelen. De vraag
is, werk jij al samen met de Hogeschool
Rotterdam, Techniek College Rotterdam of
het Scheepvaart en Transport College? En
weet je welke mogelijkheden er allemaal zijn?
Kan het onderwijs je helpen met een onderzoeksvraag, het ontwikkelen van een prototype
of het aanvragen van een subsidie in combinatie met een leertraject met studenten? Er
zijn legio mogelijkheden.
Via onderstaande contactgegevens kom je
snel bij de juiste persoon terecht. Mocht dit
onverhoopt niet zo zijn, stel je vraag dan bij
de Innovation Connector.

4.1 |
HBO ONDERWIJS
> HOGESCHOOL ROTTERDAM

4.2 |
MBO ONDERWIJS
> TECHNIEK COLLEGE ROTTERDAM

Ben je voor jouw bedrijf op zoek naar een HBO
stagiair? Of wil je eens vrijblijvend van gedachten wisselen over de mogelijke samenwerkingsvormen? De Hogeschool Rotterdam bemiddelt
voor de derde- en vierdejaars (afstudeer)stage
van opleidingen in het technisch domein. Als je
– naast een techniekstudent – ook behoefte hebt
aan bijvoorbeeld een economiestudent, kunnen
zij deze aanvraag ook uitzetten binnen de hogeschool. Stuur een e-mail (met de vacature) naar
havenstages@hr.nl of neem (voor andere samenwerkingsvormen) contact op met
Tineke Muller, regisseur Havenstages & Bedrijfscontacten: 06 - 50 22 78 28
of via t.h.l.muller@hr.nl.
Volg Bureau Havenstages op LinkedIn voor
vraag & aanbod: www.linkedin.com/company/
bureauhavenstages

Het bedrijfsleven is voor het Techniek College
Rotterdam (TCR) een belangrijke partner als het
gaat om het opleiden van onze studenten tijdens
hun stageperiode. Want juist in de praktijk leren
studenten jouw vak het beste. TCR biedt meer
dan 150 techniek-opleidingen aan, dus wanneer
je op zoek bent naar een mbo-stagiair dan ben
je bij hun aan het goede adres. Ze willen een
inspirator zijn voor studenten, collega’s en het
bedrijfsleven. Ze geloven in samenwerken, in
co-creatie. Dat kan alleen als we intensief
samenwerken. Wil je eens komen praten over
de mogelijkheden? Neem dan contact op met
Paul van Gool: 06 – 53 52 98 63
of kijk op www.techniekcollegerotterdam.nl.

Meer informatie vind je op:
www.rdmcoe.nl/voorondernemers
www.rdmcoe.nl/havenstages
RDM Centre of Expertise faciliteert samenwerkingsprojecten tussen onderwijs, onderzoek
en bedrijven, creëert op RDM Rotterdam een
moderne leerwerkomgeving en organiseert
techniekpromotie-events.
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4.3 |
MBO/HBO ONDERWIJS
>SCHEEPVAART & TRANSPORT COLLEGE
Voor praktijkgerichte MBO/HBO studenten met
kennis van de havens, scheepvaart, transport
en procesindustrie ben je aan het juiste adres
bij het STC. Ook werkt de STC Group graag
samen met innovatieve bedrijven om praktijkgericht onderzoek te doen of in het kader van
een subsidieprogramma innovaties te realiseren
die zowel goed voor het bedrijfsleven als voor
het onderwijs relevant zijn. Zeker waar het gaat
over toepassingen m.b.t. digital reality, simulaties, robotisering etc. En dat allemaal in de
context van het groot havenindustrieel complex.
Wil je eens komen praten? Neem contact op
met Renee Boelaars, directeur Innovatie &
Onderwijsontwikkeling: 010 - 4486123
of via r.boelaars@stc-r.nl.
Meer informatie tref je op: www.stc-group.nl.

IT CAMPUS
ROTTERDAM
De behoefte naar werknemers met IT-vaardigheden is een grensoverschrijdend vraagstuk.
IT Campus Rotterdam wil meer en beter talent
ontwikkelen in alle leeftijdscategorieën en richt
zich op zowel kinderen en studenten als op
werkzoekenden en andere professionals. De
campus ontwikkelt daarvoor uiteenlopende initiatieven met partners voor het digitaal vaardig
maken, opleiden, bijscholen en omscholen van
diverse doelgroepen. Ook werkt de campus aan
een programma voor de stad om het netwerk
van bedrijven, onderwijs en overheid verder met
elkaar te verbinden, met bestaande en nieuwe
initiatieven.
Een belangrijk onderdeel is om IT-vaardigheden
in niet IT-opleidingen en bij niet IT-professionals
onder de aandacht te brengen. Daarvoor gaat de
IT Campus met haar partners nieuwe projecten
opstarten waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt
naar welke (IT-)vaardigheden nodig zijn voor de
nieuwe, maritieme, digitale professional.
Wil je mee samenwerken aan meer en
beter IT-talent voor Rotterdam? Neem dan
contact op met Daphne Swart, projectleider:
06 – 46 10 43 11, via daphne.swart@itcampus.nl
of kijk op www.itcampus.nl.
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SAMENWERKEN MET
BEDRIJVEN
Wil je in contact komen met andere bedrijven
of ben je benieuwd welke bedrijven allemaal
gevestigd zijn op RDM Rotterdam of in M4H
Rotterdam? Check dan de volgende pagina’s:
www.rdmrotterdam.nl/ondernemen
www.m4hrotterdam.nl/ondernemen
Krijg je na het bezoeken van deze pagina’s nog
onvoldoende antwoord op je vragen?
Neem dan contact op met
Delian de Gier: 06 – 46 14 41 53
of via dc.gier@portofrotterdam.com.
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5 | TESTFACILITEITEN
OP RDM
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Als ondernemer kun je gebruik maken van de
testfaciliteiten van de Hogeschool Rotterdam en
het Aqua Dock van de gemeente Rotterdam.

5.1 |
OVERZICHT TESTFACILITEITEN
HOGESCHOOL ROTTERDAM
De Hogeschool Rotterdam investeert samen
met partners in testfaciliteiten die bedrijven
en onderwijsinstellingen alleen niet kunnen
realiseren. De labs en werkplaatsen worden
gebruikt voor het onderwijs. Ook ondernemers
zijn hier welkom. Samen onderzoeken we op
welke manier we kunnen samenwerken. Zo
is in het Innovation Dock een unieke leerwerkomgeving ontstaan, met bijvoorbeeld:
• Havenlab: ‘smart tech’ fablab met de
	modernste apparatuur, o.a. lasersnijders en
3D-printers.
• H2EnergyLab: opleidings- en testcentrum
waar productie, transport en toepassing
	van waterstof op een betaalbare schaal kan
worden getest.
• Aqualab: waterloopkundig laboratorium
waar onderzoek gedaan kan worden naar
	de beïnvloeding van water en stroming op
waterbouwkundige activiteiten, schepen
	en kusten, stabiliteitstesten van drijvende

	objecten. Het Aqualab kun je ook gebruiken
in combinatie met het Aqua Dock. Zie de testfaciliteit van de gemeente Rotterdam.
• Aquabotswerkplaats atelier waar aquatische
drones gebouwd, aangepast en gerepareerd
worden.
• Aquabot Control Center: scheepsbrugsimulator naast het Aqualab waarvandaan aquatische drones in zowel Aqualab als Dronehaven
aangestuurd worden.
• Dronehaven: unieke experimenteerlocatie
(afgesloten voor scheepvaart) voor aquatische
drones in het open water van de Dokhaven van
RDM Rotterdam (Nieuwe Maas).
• eMobility-Lab: onderzoeks- en projectruimte
voor (elektrische) vervoermiddelen.
• Skills Lab: prototyping van metalen modellen.
• Houtwerkplaats: prototyping van houten en
kunststoffen modellen.
• Materialenlab: voor (bouwfysisch) onderzoek
van materialen.
• Beton- en asfaltlab (i.c.m. het Materialenlab):
voor het meten van druksterkte van beton.
• Lijm/composietenlab: voor het onderzoeken
en creëren van lijmverbindingen en materialen.

5.2 |
OVERZICHT TESTFACILITEIT
GEMEENTE ROTTERDAM
De proeftuin Aqua Dock, in de RDM Dokhaven,
is een goede testfaciliteit voor het naar de markt
brengen van water-gerelateerde innovaties. In
combinatie met het Aqualab van de Hogeschool
Rotterdam, biedt het het Aqua Dock de gelegenheid om onder praktijkomstandigheden (brak
water, stroming, golven, wind) de werking van
water gerelateerde prototypes te testen en door
te ontwikkelen. Doel van Aqua Dock is de ontwikkeling van kansrijke, water gerelateerde
technieken te versnellen en te demonstreren.
Voor meer informatie over het gebruik van het
Aqua Dock kun je contact opnemen met
Joep van Leeuwen:
jlm.vanleeuwen@Rotterdam.nl.

Voor meer informatie over het gebruik van de
testfaciliteiten kun je contact opnemen met
Franka Joosten-Gladon:
f.w.j.joosten-gladon@hr.nl.
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6 | EVENEMENT/
VERGADERING
ORGANISEREN
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6.1 |
LOCATIES RDM ROTTERDAM

6.2 |
LOCATIES M4H ROTTERDAM

Op RDM Rotterdam hebben we meerdere
locaties waar je supertoffe evenementen,
vergaderingen of workshops kunt organiseren.
Check de volgende pagina’s:
www.rdmrotterdam.nl/events-op-rdm
www.rdmrotterdam.nl/rdm-kantine
www.rdmnext.nl/loft
www.rdmnext.nl/workshops

M4H transformeert de komende jaren van
(oud) haven- en industriegebied naar een
energiek district om te wonen en werken.
Dit betekent ook dat er steeds meer leuke
eventlocaties bijkomen. Denk nu al aan
Weelde, Fruitvis, Keilecafé en later dit jaar
opent de Bierfabriek.

Rondleiding
Ontvang je gasten uit binnen- of buitenland,
overweeg dan om een rondleiding te
organiseren. Kijk op
www.rdmrotterdam.nl/rondleidingen
of neem voor meer info contact op met
Annemieke de Vroed:
am.vroed@portofrotterdam.com.

Check voor het laatste nieuws regelmatig
de volgende pagina:
www.m4hrotterdam.nl/events-horeca
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7 | RDM INS EN OUTS
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Innovatie ecosysteem

7.1 |
Alles wat je verder over RDM Rotterdam en
het Rotterdam Makers District moet weten

Het Rotterdams innovatie ecosysteem heeft
als doel om innovaties in de regio te versnellen. En hier kan jij als ondernemer je voordeel
mee doen. In de infographic is eenvoudig te
zien wie in welke fase van het innovatieproces
kan helpen.

Wil je in contact komen met een partij uit
het innovatie ecosysteem, neem dan contact
op met de Innovation Connector,
Delian de Gier: dc.gier@portofrotterdam.nl.

In het gebouw De Medische Dienst aan de
Klinknagelstraat 2 zit het informatiecentrum
van RDM Rotterdam. Vanuit hier starten alle
rondleidingen, ontvangen we delegaties en
hebben we een exporuimte met innovaties
van de bedrijven op RDM. Heb je een demo
model zet het hier dan neer. Jaarlijks ontvangen we meer dan 6300 bezoekers, dus
zorg dat je zichtbaar bent.
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Netwerkorganisatie iTanks
iTanks is een kennis- en innovatieplatform voor
de havengerelateerde industrie. Zij verbinden
bedrijven, kennisinstituten en industrie-experts
met elkaar en introduceren deze partijen met
nieuwe technologie en de laatste innovaties
van binnen en buiten de sector. Met een actieve
programmering organiseren zij interessante
network events.
Deelnemen aan een event of lid worden van
het netwerk?
Kijk op www.itanks.eu.

Future Flux Festival
Een belangrijk key event in het Rotterdam
Makers District is het jaarlijkse Future Flux
Festival. Op dit festival presenteren technische
makers uit dit gebied hun successen, spreken
zij hun ambities & dilemma’s uit, worden er
(nieuwe) matches gemaakt en kennis gedeeld.

Voor wie?
Future Flux Festival is voor en door tech ondernemers en studenten die zichzelf in beweging
zetten voor de oplossingen van morgen.

Future Flux Festival is voor bedrijven die het
interessant vinden om in tech innovaties te
investeren.
Wil je deelnemen aan #FFF check
www.futurefluxfestival.nl.

Huurdersupdate
Vanaf nu ontvang je iedere eerste dinsdag
van de maand een update over (innovatieve)
ontwikkelingen op RDM Rotterdam en in M4H
Rotterdam, nieuwsfeiten en een evenementenoverzicht.
Mocht je iets willen delen met de ondernemers,
stuur dan een mailtje naar
communicatie@rdmrotterdam.nl.
Wij zorgen dan dat het opgenomen wordt in de
eerstvolgende update en besteden er indien
gewenst aandacht aan op de RDM social media
kanalen.

Netwerkborrels
Jaarlijks organiseren we 6 borrels:
• 4 RDM On Tour borrels
• 2 Makers District (januari en september)
Uitnodigingen hiervoor ontvang je via Mailchimp.
Word je (nog) niet voor de borrels uitgenodigd,
stuur dan een mailtje naar
communicatie@rdmrotterdam.nl.
En laat ons ook weten als je een keer, op
onze kosten, gastlocatie wilt zijn voor de RDM
On Tour borrel.

Nieuws om te delen
Wil je bepaalde activiteiten/ontwikkelingen
delen in de pers of op onze social kanalen?
Check dan bij Communicatie of we je kunnen
helpen. Samen bepalen we of het voldoende
nieuwswaarde heeft om het persnetwerk in
te zetten van het Havenbedrijf en/of gemeente
Rotterdam.
communicatie@rdmrotterdam.nl
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Social media
Volg je RDM Rotterdam al op:
www.instagram.com/rdmrotterdam
www.facebook.com/RDM010
www.linkedin.com/company/rdm-rotterdam

M4H Rotterdam op:
www.instagram.com/m4hrotterdam
www.facebook.com/M4HRotterdam

Rotterdam Makers District:
www.linkedin.com/company/rotterdam-makersdistrict
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